
Nevroendokrin kreft

la oss snakke om 
NET-kreft
net-kreft dagen 10. november



Inviter venner og bekjente på en 
kopp kaffe den 10. november. 
Alle interesserte kan bli med å lage en 
NET-kreftdagmarkering. 
Du trenger ikke være et lokallag, eller ha 
en kafé eller kantine. Ta med noen Let’s 
talk about NETs kopper på din arbeid-
splass. 

Vi ønsker å oppmuntre pasienter, 
pårørende og støttespillere til å snakke 
sammen og informere om NET kreft i sitt 
nærmiljø. Vi spør personer, kantiner, ka-
feer, arbeidsplasser, legekontor, sykehus 
og alle andre som kan være interesserte.

Ta kontakt med CarciNor for 
å få tilsendt kopper og 
informasjonsmateriell.

Let’s talk about NETs
La oss snakke om 

NET-kreft den
10. november

CarciNor arbeider sammen 
med pasientforeninger over 
hele verden for å sette fokus 
på nevroendokrin kreft 
gjennom den internasjonale 
dagen for NET-kreft.

”Let’s Talk About NETs” 
Det er et beklagelig faktum at 
kreftformer som er uvanlige, som NET-
kreft, ikke får den oppmerksomheten 
som de behøver og trenger. Ved hjelp av 
pasienter, pårørende og støttespillere 
rundt om i landet (og hele verden) vil vi 
snakke om, og skape oppmerksomhet 
gjennom  – La oss snakke om NET.

Den 10. november inviterer vi lokalfore-
ninger, pasienter og pårørende til 
samtale om NET-kreft, gjerne med våre 
“Let’s Talk About NETs kopper”. 
Bli med og delta i en samtale om NET-
kreft som går over hele verden, en 
samtale på tvers av landegrenser og 
kontinenter, om denne uvanlige kreft-
formen, NET-kreft.

NET-kreft er en alvorlig og aggressiv kreft-
diagnose som kan føre til alvorlig sykdom 
og død om den ikke blir behandlet. 
Gjennom NET-kreft dagen arbeider vi for 
å skape oppmerksomhet om alle typer 
nevroendokrine svulster (NET). For at 
alle NET-kreft pasienter får rask tilgang 
til medisinske fremskritt på dette områ-
de, og får den best mulige behandling 
og pleie.
 

DEN INTERNASJONALE NET-KREFT DAGEN 10. NOVEMBER

BERGEN
Vardesenteret på Haukeland.  
Les mer på våre nettsider.
 
BODØ 
Vardesenteret,  
Pasienthotellet i Bodø. 

FREDRIKSTAD
City Bar & Spiseri,  
2.etg. i Scandic City Hotell 
 
HAMAR
Kreftforeningens lokaler,  
Strandgt. 65.  
 
OSLO
Kreftforeningens lokaler,  
Kongensgate 6. Oslo
 
PORSGRUNN 
Restaurant Jonas B. Gundersen. 
Påmelding . 
 
TROMSØ
Vardesenteret, UNN. 
Les mer på våre nettsider. 

TRONDHEIM 
Vardesenteret, St. Olav. 
Les mer på våre nettsider.
 
 
 

MARKERING AV 
NET-KREFT DAGEN

 

Du finner mer om 
program, tid og sted 

på våre nettsider 
www.carcinor.no eller 

post@carcinor.no



CarciNor for alle som er engasjert i NET-kreft.
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor bli medlem

CarciNor er en forening som arbeider for å bedre livsvilkår for 
personer med NET-kreft og deres pårørende.

CarciNor er en forening for alle som er engasjert i NET-kreft. 

Nevroendokrin kreft (NET) er en fellesbetegnelse for en gruppe av uvanlige, ofte langsomt voksende 
kreftsykdommer, som utvikles fra celler i det endokrine systemet. De blir oftest funnet i lungene 
eller i det gastrointestinale (mage-tarm) system, men også i andre deler av kroppen, slik som buks-
pyttkjertelen, eggstokk og testikler. Antall NET-krefttilfeller er økende og kan påvirke både menn og 

kvinner gjennom hele livet.

• Nevroendokrine svulster (NET) utvikler seg ofte til kreft, og om 
disse ikke blir behandlet kan de føre til alvorlig sykdom og død

• Pasienter med NET-kreft får ofte stilt feil diagnose, eller blir di-
agnostisert for sent, noe som kan ha negative følger for deres 
mulighet for å overleve og for deres livskvalitet.

• Pasienter med NET-kreft kan med rask diagnose og god behand-
ling oppnå en betydelig gevinst i overlevelse og økt livskvalitet.

• Alle NET-kreft pasienter må få lik tilgang til de forbedringene 
som skjer innenfor diagnostisering og behandling. 
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NET-kreft dagen fordi

carcinor
Postboks 11  Kjelsås
0411 oslo
post@carcinor.no

+47 21 420 680
#carcinor  @carcinor


